
Länsföreningen Södermanland

Styrelsemöte nr 5, den 15 augusti 2016 i Skebokvarn.

Närvarande: Jimmy Pettersson, Lena Larsson, Roland Blom, Roland Andersson, Bettan 
Pettersson, Jonas Fransson, Anders Nilsson, Björn Granquist, Jonny Dahlgren, Johnny Albertsson, 
Åsa Olofsson och Carl Wachtmeister.

Ej närvarande: Hanna Österberg och Elisabet Åfors..

§1

Ordförande Jimmy Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Till justeringsman valdes Jonny Dahlgren.

§3

Dagordningen godkändes, med tillägg i Inkomna skrivelser eller särskilda ärenden, Verksamhet 
2017 samt Medlemsjakten. Under Jakt&Viltförvaltning, Utfodring och kurs om säl och säljakt samt 
döda dovhjortar.

§4

Föregående protokoll godkändes.

§5

Inkomna skrivelser eller särskilda ärenden. 

Det har kommit en inbjudan från Svenska Jägareförbundet till Länsföreningarna, att inbjuda en 
representant från respektive Länsförening till möte och belöningsjakt för ungdomsledare den 24-
25 oktober på Öster-Malma.

Beslut: Roland Andersson tar kontakt med ungdomsrådet och låter dem bestämma vem som 
ska åka. Anmälan senast den 15/9.

Talerätt – för att kunna utnyttja talerätt måste vi ändra i våra stadgar från 

„ att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar“ till 

„att arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i ett hållbat ekosystem“.

Beslut om ändring av stagarna kan fattas endast av ordinarie länsföreningsstämma. För beslut om 
ändring erfordras bifall av minst två tredjedelar av de röstande på stämman eller på två på varandra 
följande stämmor. Ändring ska för att vinna giltighet godkännas av Jägareförbundets 
förbundsstyrelse och träder i kraft först efter godkännande.

Verksamhet 2017.

Vi har fått ett dokument angående prioriterade områden som vi måste arbeta vidare med inför 
verksamhetsåret 2017. Alla i styrelsen läser igenom och går igenom punkterna inom sin 
funktionsgrupp och lämnar synpunkter till Jimmy innan nästa möte den 29/9.



Medlemsjakten.

Under tiden 1 juli 2016 – 30 juni 2017 tävlar de 22 länen i Svenska Jägareförbundet, mot varandra. 
Den länsförening som ökar mest i procent jämfört med föregående år vinner tävlingen. Fortlöpande 
resultat visas i tidningen Svensk Jakt. Den länsförening som har den största procentuella 
medlemsökningen vid medlemsårets slut, vinner en komplett skyttesimulator från Jägareförbundets 
samarbetspartner SimWay Hunt.

Vi ska gå ut med detta till kretsarna och ha en tävling mellan dem. Jimmy, Anders och Lena beslutar 
vilket pris den vinnande kretsen får.

§6

Pågående styrelseprojekt.

E-postadresser. Jonny Dahlgren arbetar vidare med de specifika e-postadresser till länsföreningen, 
som vi tog upp på förra mötet. Tanken är, ordförande, sekreterare och några till, totalt ca 4-5 e-
postlådor. Priset ca 250:- /låda o år samt ca 200:- /år för domännamnet.

Funktionsgrupperna funderar om de är i behov av en sådan e-postadress.

Beslut: domännamnet @svjf-d. Föregås av ordforande, sekreterare osv.

Västar. Enligt tidigare beslut fortsätter Johnny Albertsson med att ta fram västar.

Beslut: Ta fram ett prov från Pinewood, grön väst med brodyr, logga och Södermanland.

§7

Ekonomi. 

Lena redogjorde för den placeringspolicy som tagits fram, med smärre ändringar, efter Svenska 
Jägareförbundets policy. Vi väntar på svar från Staffan Lönnqvist SEB, ang vilket jämförelseindex 
vi bör använda. Vi tycker även att punkten som rör hur stor andel av det totala portföljvärdet varje 
enskild aktie ska ha, är lite lågt satt med 5%. Lena rådfrågar Staffan L, SEB, och AU tar beslut för 
vidare beslutsfattande av styrelsen.

§8

Rapport från funktionsområden:

Jakt&Viltförvaltning: 

Länsstyrelsen har tillsammans med LRF, Jägareförbundet Södermanland, Skogsstyrelsen, 
Föreningen Sörmländska Jordägare samt naturintresset i Viltförvaltningsdelegationen startat upp ett 
samverkanprojekt som ska leda till en bättre förvaltning av dovhjortar i länet. Målet med 
projektet är att öka kunskapen om dovhjorten och skapa en mer förutsägbar förvaltning.

Med anledning av detta projekt, bjöd Jägareförbundet Södermanland in till en dovkväll den 10 
augusti i Christineholm. Ett 50-tal intresserade kom. Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent, och Jonas 
Fransson från Jägareförbundet Södermanland samt Sebastian Olofsson från Länsstyrelsen höll i 
informationen. Man var noga med och upprepade flera gånger att medverkan i projektet är frivilligt. 
Efter informationsmötet åkte man ut i naturen för att titta på dovhjortar.

Det har pågått en debatt om att stoppa all utfodring av vilt. Det finns redan en policy för utfodring 
som tagits fram tillsammans med organisationerna för jägare, jordägare och LRF. Det gäller att 
beslutsfattarna förstår problematiken med hur man styr viltet, genom jakt och/eller utfodring. Ofta 
är det en markägarfråga samt en årstidsfråga. Exempelvis utfodra för att rädda säden på åkrarna.

Vi diskuterade att ordna en sälutbildning i Södermanland. Johnny Dahlgren undersöker 
möjligheten och pris mm.



Anders berättar att det förekommer en bakteriesjukdom hos dovhjortar, som nu tycks närma sig 
Närke. Från smittan tills döden inträffar, tar det bara några timmar. Bakterien sätter sig i lungorna 
som lunginflamation men smittar inte människor. De flesta fallen sker i juli – augusti. År ett dör 
några individer, år två ca 20% av stammen, år tre går det tillbaka och år fyra endast några individer.

Utbildning&Ungdom: 

Rekarnekretsen har haft ungdomsläger den 6-7/8 för 7 st i åldrarna 12-26 år. Det var 3 flickor 
och 4 pojkar. Man varvade teori och praktik och fick skjuta med 22:a på tavla och viltfigur och 
sedan luftgevär på rörlig älgfigur. Ungdomarna fick även prova att skjuta klass ett vapen. På kvällen 
var det jakt ihop med några vana jägare som ledare. Två rävar och ett vildsvin blev resultatet, och 
ett bra tillfälle att lära sig ta vara på skjutet vilt.

Norra Sörmlands kretsen har också haft ungdomsläger den 5-7/8. 14 deltagare varav 5 flickor. 
Man fick prova på att skjuta med 22:a mot plinggris och lerduvor samt på skjutsimulatorn. Fem 
grävlingar sköts på jakten. Några grabbar fick tillfälle att smyga på vildsvin, vilket lyckades över 
förväntan bra. De kom på ett avstånd av ca 10 meter innan vildsvinet sprang iväg. En av maträtterna 
var rövarstek, vilket uppskattades stort.

Roland Andersson som tidigare hållit i ungdoms utbytesjakterna med Norrland, berättar att 
undomarna själva ordnat med fågeljakt i Norrland. De är också intresserade av vildsvinsjakt här 
nere. Vi kan ordna med kontakter, men de får ordna allt inklusive kostnaderna själva.

Jaqt:

I juli anordnade Jaqt en lerduveskyttedag på Virå. 12 personer anslöt till en varm och solig 
skyttedag.

Opinion&Kommunikation: 

Carl Wachtmeister berättar att det blir en riksdagsmannaträff den 9/9 på Öster-Malma. 
Länsföreningen i Östergötland, som haft svårt att få till en sådan, är också involverade. Information 
kommer att ges på nationell och läns nivå, bl a om flerartsförvaltningen. Därefter kommer vi 
fortsätta till Christineholms jaktmarker.

Hanna Österberg kunde inte närvara, så vi återkommer till hemsidan nästa möte.

Facebooksidan har ca 8,000:- besökare, men Johnny A efterlyser bilder och aktiviteter att lägga in.

Medlem&Marknad: 

Kommer ha möte den 3/9 med harjakt och sedan ang folder och medlemsjakten, mm. Vi har fått en 
ny karta, som vi hoppas passar bättre i vår folder till nya medlemmar.

Eftersök&Hund: 

Det finns en ansvarig polis i varje län för trafikeftersök, men organisationen fungerar dåligt. Björn 
ska träffa polisen i höst, för vidare diskutioner.

Det kommer införas två hundintyg på att hunden är duktig på eftersök. Dels för när hunden går i 
lina och dels för när hunden är lös. Det kan intygas av ex vis jaktledare. En hund kan bli meriterad 
för eftersök genom att göra anlagsprov.

Mellersta Sörmlands Jaktvårdskrets har anordnat länsmästerskap i eftersök. Vann gjorde Hans 
Gabrielsson som därmed går vidare till Regionmästerskapet.

Ansökan för belysning vid jakt i växande gröda görs till Länsstyrelsen och kan sökas för ett 
älgskötselområde.

Skytte: 

Roland B berättar att simulatorn inte fungerar tillfredsställande, den hakar upp sig då och då. Tomas 
Kjellberg från Norra Sörmlands Jvk ska försöka fixa den. Det är svårt att få ut till kretsarna att den 



finns att hyra och Roland åker gärna ut till respektive krets för att hjälpa till och visa hur den 
fungerar.

Jaktvårdskonsulenten: 

Har inget mer att säga.

§9

Övriga frågor. Nej

§10

Bordet runt. Ingen har något mer att tillägga.

§11

Nästa möte:

29/9 kl 18,30 på Megs vid Malmby (Utanför Strängnäs)

16/11 kl 18,30 i Skebokvarn

8/12 kl 16,00-17,00 sedan julbord

Björnlunda 160817

…............................................ …......................................... …......................................

Lena Larsson sekreterare Jimmy Pettersson ordförande Johnny Dahlgren justerare


